
J 0 sEP 2û15

Iffi

W

DERES REF

1513145

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 OsI,o

RIKSADVOKATEN

vÂn nsF.:

20141 0I 589-009 AGR/hba0 I 4
07

D ATO

25.09.2015

HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFTER OM STRAFFEGJENNOMFØRING I
NEDERLANI)

Det vises til høringsnotat av 3. juli 2015 om utkast til forskrift om straffegjennomføring i
Nederland, med høringsfrist 3. oktober d.å.

Riksadvokaten har videresendt utkastet til statsadvokatembetene. Det nasjonale

statsadvokatembetet har gitt høringsuttalelse, som vedlegges.

Riksadvokaten har enkelte merknader til forslaget.

Forskriften $ 2

Etter forskriftens $ 2 skal straffegjennomføringsloven med forskrifter som hovedregel gjelde ved
straffegjennomføringen i Nederland. Bestemmelsen har grunnlag i avtalens artikkel 4 nr. l. Etter
riksadvokatens vurdering vil imidlertid norsk lov neppe få anvendelse i Nederland ved
tvangsmidler og andre inngrep som krever lovhjemmel, selv om dette er bestemt i en norsk
forskrift og etter avtale med Nederland. Hjemlene bør derfor følge av nederlandsk rett.

For så vidt gjelder tvangsmidler, fremgår det av høringsnotatet side 3 at tvangsmidlene skal ha

hjemmel i norsk lov, men at bruken skal være i tråd med den nederlandske

tvangsmiddelinstruksen. En forstår det slik at alle aktuelle tvangsmidler har hjemmel i
nederlandsk rett, som etter riksadvokatens syn antakelig er nødvendig.

Etter forskriftens $ 2 bokstav b) skal nederlandske taushetsregler gjelde for de nederlandsk
ansatte, mens det fremgår av høringsnotatet side 4 at de norske tilsatte vil være underlagt
forvaltningslovens $ 13 som ansatte i den norske kriminalomsorgen. Etter riksadvokatens syn bør

det vurderes nærmere om ansettelsesforholdet, sammenholdt med forskriftens $ 2 og avtalens

artikkel 4 nr I, er tilstrekkelig til å gi norske taushetsregler anvendelse i Nederland.

Forskriften $ 4

Postâdresse:
Postboks 8002 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse:
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0155 Oslo

Telefon: +47 22 47 78 50
Telefaks: +47 22 33 3l 12

E-post: postmottak@riksadvokaten.no



Etter riksadvokatens oppfatning bør det vurderes et unntak i forskriftens $ 4 for personer som har

uavgjorte straffesaker i Norge, f.eks. i form av et unntak for personer som er siktet eller tiltalt i
Norge for en straffbar handling. Prosessøkonomiske hensyn tilsier at straffesaken bør være

endelig avgjort før overføring, slik at vedkommende befinner seg i et fengsel i Norge når det skal

tas avhør og saken skal føres i retten. Prosessøkonomiske hensyn kan tilsi at heller ikke de som

er vitner i straffesaker bør overføres før saken er avgjort. Det bør derfor vurderes unntak for
overføring av domfelte som er vitne i en norsk straffesak dersom påtalemyndigheten anmoder om

at vedkommende ikke overføres.

$ 4 bokstav e)bør omfatte utleveringsbegf æringer i tillegg til etterlysninger, da det ikke alltid er

slik at personer er etterlyst når de begjæres utlevert til andre stater. Videre bør det tilføyes et

alternativ om fullbyrding av dom, på samme måte som i bokstav c), da etterlysningen/
utleveringsbegjæringen kan gjelde utlevering til soning av dom. Formentlig bør detpresiseres at

det er tale om fullbyrding av en annen dom enn dommen som skal fullbyrdes i Nederland.

Det vises for øvrig til høringsuttalelsen fra Det nasjonale statsadvokatembetet.

Erik Sæther
ass.riksadvokat

Gjenpart: Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig
kriminalitet (ref: 201 5 l0I I9l I I)
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